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EDITAL DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO
MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ 2019 - MANDATO 2020 A 2024
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Tapiraí - CMDCA, por sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, com fundamento
na Lei Municipal 2.088/2019, torna público pelo presente Edital, às regras e os procedimentos para eleição do Conselho Tutelar do Município de Tapiraí/SP,
mandato 2020/2024, conforme segue:

4.2. A inscrição para o processo de escolha será individual, oportunidade em que o candidato deverá
preencher a ficha de candidatura, de acordo com o
modelo disponibilizado no anexo I, acompanhada dos
documentos comprobatórios exigidos por este edital,
e do preenchimento da declaração contida no anexo
II, deste edital.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.3. Após o encerramento das inscrições, a Comissão
Eleitoral no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis divulgará edital contendo a lista de candidatos inscritos
no site www.tapirai.sp.gov.br e no quadro de avisos
da Prefeitura;

1.1. Este edital disciplinará o processo de escolha
dos Conselheiros Tutelares que atuarão no Município de Tapiraí para o mandato que se iniciará no dia
10/01/2020 e findará no dia 09/01/2024.
1.2. Ao todo serão eleitos 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, nos termos da Lei Municipal nº 2.088/2019, mediante sufrágio universal pelo
voto facultativo e secreto dos eleitores do Município
de Tapiraí, permitida 1 (uma) recondução dos membros empossados, mediante novo processo de escolha.
1.3. A função de membro do Conselho Tutelar exige
dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada.
1.4. O Conselheiro Tutelar será remunerado na forma
de gratificação, no valor mensal de R$ 1.250,00 (um
mil, duzentos e cinquenta reais).
1.5. Fica assegurado ao conselheiro eleito, cobertura
previdenciária, gozo de férias anuais, acrescidas de
1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade e gratificação
natalina.
2. DO PROCESSO DE ESCOLHA
2.1. O processo de escolha, nos termos da Lei Municipal nº 2.088/2019, será presidido pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, organizado e conduzido por Comissão
Especial Eleitoral indicada pelo próprio CMDCA,
devidamente nomeada pelo Prefeito Municipal, conforme Decreto nº. 017/2019, sob a fiscalização do
Ministério Público.
2.2. O processo de escolha será dividido de acordo
com as seguintes fases:
I- inscrições dos candidatos e análise dos requisitos;
II- prova objetiva e habilitação dos candidatos;
III- registro das candidaturas e eleição;
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IV- apuração e divulgação dos candidatos eleitos.
3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DA
CANDIDATURA.

Presidente da Câmara
Joaquim dos Reis Delgado Neto
Vice-Presidente
Dorival Teodoro Bento
1º Secretário
Humberto Pereira da Silva
2ª Secretária
Tarini Denise Ricciardi Suzuki
Vereadores
Henri Cristian Marcheuski
Bezzecchi
Jan Ricardi Glasser
José Jorge Antunes
Julio Colombo
Lucas Lopes Figueiredo
Secretaria Administrativa
Jorge Vieira Martins
Secretário da Câmara

3.1. São requisitos para inscrição da candidatura:
I– ter reconhecida idoneidade moral, comprovada
através de atestado de antecedente criminal, expedido
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado;
II– ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, mediante
apresentação de RG, carteira de habilitação, ou outro
documento válido no território nacional;
III– residir no município há mais de 03 (três) anos,
comprovados por documentos hábeis ou através de
declaração de próprio punho, sob as penas de declaração falsa;
IV– estar em gozo dos direitos políticos, comprovado
através de Certidão da Justiça Eleitoral;
V– possuir experiência na área de atendimento ou defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, comprovada através de currículo ou declaração;
VI– ter escolaridade em nível de ensino médio, comprovada por cópia de certificado de conclusão de curso.
4. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE
ESCOLHA
4.1. As inscrições deverão ser realizadas no “Prédio
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social”,
situado na Rua Raul Leite Magalhães, nº 80, centro,
Tapiraí, do dia 22 de abril a 20 de maio de 2019, de
segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.

4.3.1. Após a divulgação da lista de inscritos será
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para qualquer
cidadão impugnar os candidatos, que não atendam
os requisitos do edital, com indicação dos elementos
comprobatórios, bem como para a própria comissão
analisar os documentos apresentados pelos candidatos.
4.3.2. Na ocorrência de impugnações ou constatação
de irregularidades nas candidaturas pela Comissão
Eleitoral, os candidatos serão notificados para apresentarem defesa no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de recebimento da notificação,
oportunidade em que o candidato impugnado poderá
indicar testemunhas.
4.3.3. A Comissão Eleitoral realizará reunião em até
02 (dois) úteis para decidir acerca das eventuais impugnações de candidaturas e do próprio apontamento eventualmente realizado pela própria comissão,
podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos
e a realização de outras diligências.
4.3.4. O resultado da reunião deverá ser divulgado no
site www.tapiraí.sp.gov.br e no quadro de avisos da
Prefeitura, no próximo dia útil após a reunião.
4.3.5. Das decisões da comissão especial eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação
da ata de reunião.
4.3.6. A plenária do Conselho do Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se reunirá, em caráter
extraordinário no prazo máximo de 03 (três) dias úteis
para decidir sobre os recursos.
4.4. Esgotada a fase recursal, a comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha fará publicar a relação dos candidatos com inscrições deferidas,
no site www.tapirai.sp.gov.br, quadro de avisos da
Prefeitura e no mural no prédio do CMDCA, no dia
útil seguinte ao julgamento.
5. DA PROVA OBJETIVA
5.1. O candidato a membro do Conselho Tutelar, após
superar a fase de inscrições será submetido a uma prova objetiva, elaborado por uma empresa contratada,
composta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha,
referente aos direitos das crianças e adolescentes, de
caráter eliminatório, cuja data de divulgação do edital
e a provável data de realização da prova está prevista
no anexo III - calendário, deste edital.
5.1.1. A prova será realizada em local a ser definido,
segundo edital de convocação que será publicado no
site www.tapirai.sp.gov.br, no quadro de avisos da
Prefeitura e no mural do prédio do CMDCA, a ser
divulgado pela Comissão Eleitoral.
5.2. Serão considerados habilitados para a fase seguinte todos os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na
prova objetiva.

6. DA ELEIÇÂO E DA PROPAGANDA ELEITORAL
6.1. Serão eleitos 05 (cinco) Conselheiros Titulares,
e 05 (cinco) membros suplentes, para um mandato de 04 (quatro) anos, com início de mandato em
10/01/2020, e término previsto para 09/01/2024, permitida uma recondução, mediante novo processo de
escolha.
6.2. O voto será facultativo aos eleitores inscritos nas
Zonas Eleitorais do Município de Tapiraí, podendo
cada eleitor votar, no máximo, em cinco candidatos,
sendo considerados eleitos os que receberem o maior
número de votos.
6.3. A eleição será realizada no dia 06 de outubro
de 2019, com início às 8h e termino às 13h, nas dependências do CRAS, situada na Av. Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil, 228 – Centro – Tapiraí.
6.4. A fiscalização de todo o processo eleitoral será de
responsabilidade do Ministério Público, representado
pela Promotoria da Infância e da Juventude da Comarca de Piedade.
6.5. O período de realização de campanha pelos candidatos habilitados se dará do dia 15 de agosto a 05 de
outubro de 2019.
6.6. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, receber, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive brinde de pequeno
valor.
6.7. É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que acarretem vantagem indevida ao
candidato, como a “boca de urna” e o transporte de
eleitores, dentre outras previstas na Lei nº 9.504/97
(Lei Eleitoral), pois embora não caracterizem crime
eleitoral, importam na violação do dever de idoneidade moral que se constitui num dos requisitos elementares das candidaturas.
6.8. Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens anteriores, durante e/ou
depois da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassado seu registro de candidatura ou diploma de
posse, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
civil e mesmo criminal, inclusive de terceiros que
com eles colaborem.
6.9. Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após
sua dissolução, à Plenária do CMDCA, decidir pela
cassação do registro da candidatura ou diploma de
posse, após a instauração de procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
7. DA APURAÇÃO
7.1. Encerrada a sessão de votação, a mesa receptora
se transformará em comissão apuradora para a contagem dos votos e apuração dos candidatos eleitos ao
Conselho Tutelar.
7.2. Serão eleitos Conselheiros Tutelares os 05 (cinco)
candidatos mais votados, sendo classificados como
suplentes os candidatos que ficarem da sexta a décima
posição, por ordem de votação.
7.3. Em caso de empate de candidatos, os critérios de
desempate são os previstos pela seguinte ordem:
I- pertencer à entidade que realize trabalho social;
II- maior tempo de residência no Município de Tapiraí;
III- maior tempo de experiência de trabalho com
crianças e adolescentes.

5.2.1. Caso o número de pretendentes habilitados seja
inferior a 10 (dez), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá suspender o
trâmite do processo de escolha, e reabrir prazo para
inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao término do
mandato em curso.

7.4. O resultado da eleição será divulgado no mesmo
dia da eleição.

5.3. Esgotada a fase recursal relativa a prova objetiva,
a comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha fará publicar a relação dos candidatos
habilitados, com cópia ao Ministério Público.

7.6. A partir da publicação do resultado do julgamento
caberá recurso à plenária do CMDCA, no prazo de 02
(dois) dias úteis, cujo julgamento e proclamação do
resultado final da eleição serão divulgados em até 05
(cinco) dias úteis.

7.5. Do resultado da eleição caberá impugnação no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, a Comissão Eleitoral,
que divulgará o resultado no dia seguinte ao julgamento.
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7.7. Antes da posse dos candidatos eleitos, titulares
e suplentes, o CMDCA providenciará aos futuros
conselheiros à realização de curso introdutório, sem
caráter eliminatório, sobre o Estatuto da Criança e
Adolescente e o funcionamento do Conselho Tutelar
de Tapiraí.
8. DA POSSE
8.1. Os candidatos eleitos às vagas titulares assumirão
suas funções em 10/01/2020.
8.2. São impedidos de servir no mesmo Conselho
Tutelar os cônjuges, companheiros, mesmo que em
união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
8.3. Estende-se o impedimento do “caput” ao conselheiro tutelar em relação à autoridade judiciária e ao
representante do Ministério Público com atuação na
Justiça da Infância e da Juventude da mesma comarca
estadual.
8.4. Ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer
dos membros titulares do Conselho Tutelar, o Poder
Executivo Municipal convocará imediatamente o suplente para o preenchimento da vaga.
8.5. Os Conselheiros Tutelares suplentes serão convocados de acordo com a ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que atuarem
no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares
quando em gozo de licenças e férias regulamentares.
8.6. No caso da inexistência de suplentes caberá ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente realizar processo de escolha suplementar
para o preenchimento das vagas.
8.7. A apresentação do Certificado de Participação no
Curso de Capacitação oferecido pelo CMDCA, após
a eleição, é obrigatória, aos membros titulares e suplentes eleitos, sendo considerado requisito essencial
para a posse.
9. DAS ATRIBUIÇÕES
9.1. São atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes sempre que os
direitos reconhecidos pelo Estatuto da criança e Adolescente forem ameaçados ou violados:
a) por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
b) por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
c) em razão de sua conduta.
9.2. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art.
6º desta lei, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
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nhar sua frequência e aproveitamento escolar;
f) obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a
tratamento especializado;
g) advertência.
9.4. Compete ao Conselho Tutelar promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
I - requisitar serviços públicos nas áreas de saúde,
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;
II - representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.
III - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato
que constitua infração administrativa ou penal contra
os direitos da criança ou adolescente;
IV - encaminhar à autoridade judiciária os casos de
sua competência;
V - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a
VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para o
adolescente autor de ato infracional;
VI - expedir notificações;
VII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de
criança ou adolescente quando necessário;
VIII - assessorar o Poder Executivo Municipal na
elaboração da proposta orçamentária para planos e
programas de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente;
IX - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º,
inciso II, da Constituição Federal;
X - representar ao Ministério Público para efeito das
ações de perda ou suspensão do poder familiar, após
esgotadas as possibilidades de manutenção da criança
ou do adolescente junto à família natural;
XI - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento
para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos
em crianças e adolescentes.
9.5. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do
convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre
os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social
da família.

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;

9.6. As decisões do Conselho Tutelar deverão ser
colegiadas, e somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo
interesse.

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;

10. DOS PRINCÍPIOS E CAUTELAS

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família,
da criança e do adolescente;

10.1. No exercício de suas atribuições, o Conselho
Tutelar deverá observar as normas e princípios contidos na Constituição Federal, na Lei nº 8.069/90, na
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança, promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21
de novembro de 1990, bem como nas Resoluções do
CONANDA, especialmente:

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII - acolhimento institucional;
9.3. Também são atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as seguintes medidas:
a) encaminhamento a serviços e programas oficiais
ou comunitários de proteção, apoio e promoção da
família;
b) inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
c) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
d) encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
e) obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompa-

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos
de direitos;
II - proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente;
III - responsabilidade da família, da comunidade, da
sociedade em geral, e do Poder Público pela plena
efetivação dos direitos assegurados as crianças e adolescentes;
IV - municipalização da política de atendimento as
crianças e adolescentes;
V - respeito à intimidade, e à imagem da criança e do
adolescente;
VI - intervenção precoce, logo que a situação de perigo seja conhecida;

IX - intervenção tutelar que incentive a responsabilidade parental com a criança e o adolescente;
X - prevalência das medidas que mantenham ou reintegrem a criança e o adolescente na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, em família
substituta;
XI - obrigatoriedade da informação à criança e ao
adolescente, respeitada sua idade e capacidade de
compreensão, assim como aos seus pais ou responsável, acerca dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como se processa;
XII - oitiva obrigatória e participação da criança e o
adolescente, em separado ou na companhia dos pais,
responsável ou de pessoa por si indicada, nos atos e
na definição da medida de promoção dos direitos e de
proteção, de modo que sua opinião seja devidamente
considerada pelo Conselho Tutelar.
10.2. No caso de atendimento de crianças e adolescentes de comunidades tradicionais, o Conselho Tutelar deverá:
I - submeter o caso à análise de organizações sociais
reconhecidas por essas comunidades, bem como os
representantes de órgãos públicos especializados,
quando couber;
II - considerar e respeitar, na aplicação das medidas
de proteção, a identidade sociocultural, costumes,
tradições e lideranças, bem como suas instituições,
desde que não sejam incompatíveis com os direitos
fundamentais reconhecidos pela Constituição e pela
Lei nº 8.069/90.
10.3. No exercício da atribuição prevista no art. 95,
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, constatando a
existência de irregularidade na entidade fiscalizada ou
no programa de atendimento executado, o Conselho
Tutelar comunicará o fato ao Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente e ao Ministério
Público, na forma do art. 191 da mesma lei.
10.4. Para o exercício de suas atribuições, o membro
do Conselho Tutelar poderá ingressar e transitar livremente:
I - nas salas de sessões do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
II - nas salas e dependências das delegacias e demais
órgãos de segurança pública;
III - nas entidades de atendimento nas quais se encontrem crianças e adolescentes;
IV - em qualquer recinto público ou privado no qual
se encontrem crianças e adolescentes, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.
10.5. Sempre que necessário o integrante do Conselho
Tutelar poderá requisitar o auxílio dos órgãos locais
de segurança pública, observados os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente.
10.6. Em qualquer caso, deverá ser preservada a identidade da criança ou adolescente atendido pelo Conselho Tutelar.
I- O membro do Conselho Tutelar poderá se abster de
pronunciar publicamente acerca dos casos atendidos
pelo órgão;
II O membro do Conselho Tutelar será responsável
pelo uso indevido das informações e documentos que
requisitar;
III- A responsabilidade pelo uso e divulgação indevidos de informações referentes ao atendimento de
crianças e adolescentes se estende aos funcionários e
auxiliares à disposição do Conselho Tutelar.
10.7. As requisições efetuadas pelo Conselho Tutelar
às autoridades, órgãos e entidades da Administração
Pública, dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal serão cumpridas de forma gratuita e prioritária,
respeitando-se os princípios da razoabilidade e legalidade.
11. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E
CARGA HORÁRIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES.

VII - intervenção mínima das autoridades e instituições na promoção e proteção dos direitos da criança
e do adolescente;

11.1. A sede do Conselho Tutelar deve estar aberta ao
público das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira,
sem prejuízo do atendimento ininterrupto à população.

VIII - proporcionalidade e atualidade da intervenção
tutelar;

11.2. O Conselho Tutelar funcionará em regime de
plantão ou sobreaviso das 17h01 as 07h59, assim
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como aos sábados e domingos e feriados.
11.3. Os plantões e sobreavisos que se iniciam fora do
horário regular de funcionamento e, que não se confundem com a jornada de trabalho dos conselheiros,
não exigem a presença física dos mesmos na sede do
órgão, mas apenas a permanência deles à disposição
de atendimento.
11.4. Todos os membros do Conselho Tutelar devem
ser submetidos à mesma carga horária semanal de trabalho de 40 horas efetivas, além dos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento
desigual, o que não impede a divisão de tarefas entre
os conselheiros, para fins de realização de diligências,
atendimento descentralizado em bairros distantes da
sede, fiscalizações e outras atividades externas, sem
prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas
pelo Conselho.
11.5. As horas excedentes efetivamente trabalhadas
ou de sobreaviso e de plantão efetivamente trabalhadas podem ser computadas em um banco de horas a
ser desenvolvido, devidamente publicizado e disponível à fiscalização.
11.6. É obrigatório o controle de frequência dos Conselheiros Tutelares.
11.7. Os Conselheiros Tutelares devem passar por
treinamentos periódicos.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Todos os documentos, impugnações, recursos
e demais atos relativos ao processo eleitoral, exceto
aqueles pertinentes à eleição e apuração dos votos,
deverão ser encaminhados ou realizados na sede da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
situada na Rua Raul Leite Magalhães, nº 80, centro,
Tapiraí.
12.2. Os requerimentos e documentos necessários à
inscrição e demais atos relativos ao processo eleitoral
deverão ser apresentados em duas vias.
12.3. A segunda via permanecerá com o interessado e
será devidamente protocolada, servindo como prova
da inscrição e do cumprimento dos demais atos pertinentes ao processo eleitoral.
12.4. No ato da inscrição, o interessado receberá um
número de identificação que servirá para todos os atos
do pleito e que será afixado na cópia dos documentos
acima referidos.
12.5. As Resoluções Normativas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e os Atos da Comissão Especial Eleitoral que
venham disciplinar eventual ocorrência do processo
eleitoral serão publicados no site www.tapirai.sp.gov.
br e fixados em mural do Paço Municipal e do CMDCA, para conhecimento dos interessados, sendo o
Ministério Público cientificado pessoalmente para fiscalização de todas as fases do processo eleitoral.
12.6. Outras Resoluções Normativas poderão ser editadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a fim de regulamentar, eventuais
procedimentos que se fizerem necessários durante o
processo eleitoral.
12.7. Para garantir a celeridade do processo eleitoral e
levá-lo a bom termo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente institui Assembléia
Permanente que poderá ser convocada a qualquer momento, a partir da publicação desta Resolução.
12.8. A Comissão Eleitoral Especial responsável pelo
processo de escolha, devidamente nomeada pelo Prefeito Municipal, conforme Decreto nº. 017, 02 de abril
de 2019, é composta pelos seguintes membros: 1) Representantes do Poder Público: a) Vinicius de Oliveira
Barbaresco, b) Kevin Junior Rodrigues da Silva; 2)
Representantes da Sociedade Civil: a) Elizabeth Ferreira França, b) André Luis Osório Bento.
12.9. O presente edital será fixado no quadro de avisos do Paço Municipal “Hideo Tiba”, no site www.
tapirai.sp.gov.br, na sede do CRAS, CDMDCA, Câmara Municipal, e Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do Município.
Tapiraí, 04 de abril de 2019.
SHIRLEY DOS SANTOS MENDES
Presidente do CMDCA
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Anexo I

Anexo III – Calendário eleitoral

Ilustríssimo Senhor Coordenador da Comissão Especial Eleitoral
Nome: __________________________________________________________________________________
Apelido: _________________________________________________________________________________
Residência Rua:___________________________________________________________________________
Bairro: _______________________________ CEP: 18.180-000 Cidade: Tapiraí/SP
Telefone comercial: ____________________ Telefone residencial:____________________
Celular: ___________________ E-mail: _______________________________________________
Nacionalidade: _______________________________ Estado Civil: __________________
Profissão: ____________________________________________________________________
Escolaridade: ____________________________________________________________________
RG n°: _____________________________ CPF: __________________________________ e
Título de Eleitor n°: ___________________________________________________________,
Vem requerer a inscrição para participar do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município
de Tapiraí, gestão 2020/2024.
Juntando as declarações e os anexos padronizados pelo CMDCA e cópia dos documentos exigidos no Edital do
CMDCA.
Pede deferimento.
Tapiraí, ___ de _____________ de 2019.
_____________________________________
Assinatura do Inscrito
Anexo II
Declaração

Eu, _____________________________________________________________, portador (a) do
RG _____________________, CPF ____________________________ DECLARO, para fins de inscrição no
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Tapiraí que:
1.
Sou pessoa considerada idônea e de boa reputação;
2.
Resido, há mais de 3 (três) anos no Município de Tapiraí;
3.
Estou no gozo de meus direitos políticos;
4.
Possuo Ensino Médio completo;
5.
Possuo comprovada experiência em atividades de atendimento ou defesa de direitos da criança ou do
adolescente.

Itens

Atividades

Data prevista

1

Divulgação do edital de Eleição do Conselho Tutelar

04/04/2019

Mandato 2020/2024
2

Período de Inscrições para o processo de escolha

3

Divulgação dos candidatos inscritos

22/abril a
20/maio
22/maio

4

Divulgação do edital da prova objetiva

22/maio

5

Período para apresentação de impugnação dos candidatos

23 a 29/maio

6

Notificação aos candidatos impugnados

30 de maio

7

Período para apresentação de defesa

05 a 11/junho

8

Análise das candidaturas impugnadas e das defesas

13 de junho

9

Divulgação do resulto da reunião – Comissão Eleitoral

14 de junho

10

Prazo para recurso – Plenária do CMDCA

17 a 18 de jun

11

Julgamento dos Recursos pela Plenária CMDCA

21 de junho

12

Divulgação do resultado do julgamento

24 de junho

13

Edital de convocação dos candidatos aptos a prova objetiva

24 de junho

14

Aplicação da prova objetiva

14 de julho

15

Divulgação do gabarito

15 de julho

16

Período para apresentação de recursos do gabarito

16 e 17 de jul

17

Julgamento dos recursos contra o gabarito

19 de julho

18

Divulgação do Julgamento

22 de julho

19

Divulgação da lista de candidatos habilitados

22 de julho

20

Reunião de instrução com os candidatos habilitados

25 de julho

21

Início da campanha eleitoral

15 de agosto

22

Eleição

06 de outubro

23

Divulgação dos candidatos eleitos

06 de outubro

24

Prazo para impugnação do resultado da

07 a 08 de

eleição

Tapiraí, ____ de _________________ de 2019.
25

Julgamento das impugnações do resultado

outubro
10 de outubro

_________________________________________
Assinatura

26

Publicação do resultado do julgamento

11 de outubro

Falsidade ideológica - art. 299 do Código Penal: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

27

Prazo para interposição de Recurso à plenária CMDCA

14 e 15 de out.

28

Divulgação do julgamento - proclamação do resultado final

17 de outubro

29

Curso introdutório

19 de novembro

30

Posse e diplomação dos eleitos

10/01/2020

Pena – reclusão, de um a cinco anos e multa, se o documento é público e reclusão de uma a três anos e multa, se
o documento particular.

